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Trudofeesten
2019
De Trudofeesten zijn een reeks evenementen ter ere
van stadsstichter Trudo. De viering vond - volgens
historische bronnen - voor het eerst plaats in 1893.
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Op die manier zorgen we voor
een financiële en kwalitatieve
impuls voor iedereen die zijn of
haar steentje wil bijdragen aan
de Trudofeesten.
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Het hoogtepunt
Het Trudo-jaar duurt een volledig jaar, maar de focus ligt op zaterdag 21 en zondag 22
september 2019. Je zal er niet naast kunnen, want dat weekend vieren we Trudo als
stichter van onze Stad Sint-Truiden

Feestinde stad
De binnenstad is één grote feestzone. Een kinderdorp, met
aangepaste
animatie,
straatartiesten,
verschillende
tentoonstellingen, bezichtingingen van het Truiense erfgoed.
Overdag is de keuze legio om een je dag in Sint-Truiden
volledig te vullen.
In de avond maken al deze animatie’s plaats voor het
massaspektakel dat zal starten bij valavond, op de Grote
Markt.

OVERDAG
De concentratie ligt in de verschillende zones van de
binnenstad, en de zone van het Speel- en Begijnhof net
buiten de stad:
Luikerstraat & Stapelstraat: belevingszone met
•
animatie, foodtrucks
Abdijsite + OLV-kerk: kinderdorp & cultuurzone
•
Minderbroederssite: Fruit- en Cultuurmarkt
•
Vesten:
jongerenzone,
tentoonstellingen,
•
foodtrucks
Doorheen de dag mikken we op +- 15 000 – 20 000 bezoekers
pér dag, zowel zaterdag als zondag.

AVOND
Op een gigantisch podium wordt met de modernste
technieken een spektakel opgevoerd vol theater, muziek,
dans & speciale effecten.
Truienaars vertolken de rollen, samen met (semi)professionele acteurs.
Tijdens het spektakel mikken we op 9000 bezoekers pér
voorstellig, zowel zaterdag als zondag.

3

SPONSORVOORSTEL

Informatie
Zowel zaterdag als zondag is er per dag eenzelfde programma. Op enkele details na, is er
geen verschil tussen deze twee dagen. Een programma op maat van het brede publiek
waarmee we ook toeristen uit heel Vlaanderen kunnen boeien.
We mikken namelijk op iedere doelgroep, jong & oud. Iedere Truienaar moet zich thuis voelen en iedere bezoeker van
buitenaf willen we onderdompelen in de pracht van onze Trudo-stad.

Trudofeesten | Algemene Informatie
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Datum : 21 & 22 september

Publiek: jong & oud, families

Locatie : binnenstad Sint-Truiden + Speelhof/Begijnhof

Verwachte bezoekers dag: 30 000 bezoekers(totaal)

Timings dag : 14u00 – 19u00

Verwachte bezoekers avond: 18 000 bezoekers (totaal)

Timings avond: 20u00 – 21u30

Kostprijs dag: Gratis

Genre: cultureel stadsfestival met een volks karakter

Kostprijs avond: max. 4000 gratis staanplaatsen
Zitplaatsen:
Standaard: € 15 - € 25 (afh. plaats)
VIP: € 149,90 (incl. receptie)
VIP+: € 224,90 (incl. walking diner)
Loge: € 450 (incl. zittend diner op unieke locatie)
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Event Schema
ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019

08u00-12u30

Haspengouw Markt

14u00-18u30

Straatanimatie

10u00-18u00

Shoppen in de stad

14u00-18u30

Kinderdorp

11u00-19u00

Activiteiten uit impulsprogramma

15u30-16u30

De Bòddelkèèr

13u00-18u00

frUIT
&
Minderbroederssite

20u00-21u30

cultuurmarkt

Massaspektakel

Trudo

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019

07u00-13u30

Sunday Markt

14u00-18u30

Straatanimatie

11u00-18u00

Shoppen in de stad

14u00-18u30

Kinderdorp

11u00-19u00

Activiteiten uit impulsprogramma

15u30-16u30

De Bòddelkèèr

13u00-18u00

frUIT
&
Minderbroederssite

20u00-21u30

cultuurmarkt

Massaspektakel

Trudo
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MASSASPEKTAKEL
dans, theater, muziek met honderden uitvoerders

We kopen geen format in, maar schrijven een eigen verhaal, gebaseerd op onze stichter en
zijn, niet gekende, mirakels. Het is een fictie-verhaal, gebaseerd op waargebeurde
historische feiten.
Sinds de brand in de abdij huist de Heilige Trudo in de catacomben van Brustem poort. In alle rust en weg van de stadsdrukte,
vervult Trudo hier zijn verplichtingen als beschermer van de stad.
Zijn rust wordt ‘verstoord’ door Amélia, een klein meisje uit h et vluchtelingencentrum, die het feestgedruis volgde en zo bij
Trudo belandt. Hij neemt haar mee op een magische tocht doorheen zijn verhalen over hem en zijn stad Sint -Truiden.
Hoofdrollen
Trudo is een magisch figuur, vol humor, sarcastisch, zijn taal doorspekt met Truiens dialect. Hij brengt zijn verhalen tot leven,
alsof je er zelf bij bent. Hij is al meer dan duizend jaar oud, maar ziet er nog steeds uit als een frisse vijftiger.
Amélia is een ongelooflijk pienter en levenswijs voor haar 11 jaar, maar ook zeer schattig. Ze is nieuwsgierig, alert en
assertief.
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Sponsor pakketten

MIDDENSTANDPAKKET

MIDDENSTANDPAKKET+

€ 175

€ 400

Met dit pakket toont u uw steun aan de
Trudofeesten 2019. Wij verzorgen enkele
decoratiematerialen die u kan aanwenden om in
september uw winkel extra aan te kleden.

Dit pakket bevat alle items van het
middenstandpakket en wordt verder uitgebreid
met tickets voor het evenement, die u dan weer
kan aanwenen om eventueel te gebruiken in een
wedstrijdactie, of uw relaties te bedanken.

Media: Naamsvermelding “Thank You” -wall

Tickets: ter waarde van € 200*

Media: Vermelding op www.trudofeesten.be

Media: Naamsvermelding
schermen
voorafgaand
massaspektakel

Decoratie: vlag Trudofeesten 2019

op

de
aan

grote
het

Decoratie: raamsticker Trudofeesten 2019
Decoratie: gevulde
Trudoweekend

snoeppot

tijdens

Wilt u eerder een pakket op maat, met meer visibiliteit en/of hospitality mogelijkheden? Aarzel dan zeker niet om te vragen naar
een pakket op maat voor uw zaak. Wij denken graag met u mee.
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Voorwaarden
Om een vlotte samenwerking te garanderen, werken we met de onderstaande
voorwaarden.

Betaling

Sponsor Agreement

De stad Sint-Truiden laat de praktische
uitvoering van de sponsorbestellingen
uitvoeren via onze Intendant en de FV
Trudofeesten. De uitvoering van het
contract start pas na ontvangst van het
volledige sponsorbedrag en dit uiterlijk na
30 dagen van de ontvangst van het factuur.
Exclusiviteit kan vervallen bij overschrijding
van de betaaltermijn.
Verantwoordelijkheid

Sponsor verbindt zich er ook uitdrukkelijk
toe geen foto’s, opnames, berichten en
dergelijke over het event te verspreiden via
eender welk kanaal, noch deze informatie
laten verspreiden via derden, etc zonder
uitdrukkelijke goedkeuring.

Door akkoord te gaan met de samenwerking
verklaart de sponsor om op een duurzame
manier te werken. Indien er een sampling zal
doorgaan, verwachten we dat er rekening
gehouden wordt om schade aan het
leefmilieu te herleiden tot 0.

De Stad Sint-Truiden staat in voor het
concept, de creatie, de organisatie en de
realisatie van het evenement, waarbij alle
hieruitvoortvloeiende intellectuele rechten
eigendom blijven van de Stad Sint-Truiden
en haar partners.

Annulering

Wijzigingen in de programmatie geven geen
aanleiding tot gehele of gedeeltelijke
terugbetaling van het sponsorpakket.
Aansprakelijkheid van de organisator
ingevolge gevallen van overmacht wordt
uitgesloten.

VOOR OVEREENKOMST
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Disclaimer
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Bedankt voor uw interesse. Dit is nog niet de definitieve overeenkomst, maar hiermee kan u wel uw interesse bevestigen.
U kan dit formulie ook online invullen op www.sint-truiden.be/steun-trudofeesten.be
Vooraleer het sponsorvoorstel definitief is, wordt steeds een contract, met daarin de exacte keuze van elke optie, bezorgd via
mail. Het is dit sponsorcontract dat definitief is.

Bezorg ons het INVULFORMULIIER of nog beter, bevestig ONLINE
via

www.sint-truiden.be/steun-trudofeesten.be

Naam & voornaam

Functie

GSM-nummer

Bedrijfsnaam

Bedrijfsemail

Voorkeurpakket

Datum

handtekening

Bedanktvoor uwsteun aande
Trudofeesten 2019
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Bedankt!
Zonder uw steun kunnen er geen Trudofeesten plaatsvinden. Daarom willen we u alvast
hartelijk bedanken voor uw tijd en interesse.

Stad Sint-Truiden

ADRES

CONTACT

WEBSITE

Stadskantoor
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

Bart Fagard |Intendant
M : +32 479 49 09 39
E : bart.fagard@trudofeesten.be

www.sint-truiden.be
www.trudofeesten.be

